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Pierwszy polski badacz budowy meteorytów
The First Polish Resercher in Meteorite Structures

Abstract: At the begining of XIX century Karol Kortum – an experimenter in the domain of
electric and in chemistry – was the first Polish resercher who analysed the structure of meteorites
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Wstęp
Po raz pierwszy analizê sk³adu chemicznego meteorytu wykonali w roku 1772
cz³onkowie Akademii Francuskiej: Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794),
Auguste-Denis Fougeroux de Bonderoy (1732–1789) i Louis-Claude Cadet de
Gassicourt (1731–1799). Przedmiotem ich badañ by³ meteoryt Luce, który spad³
13.09.1768 roku we Francji (Fougeroux, Cadet, Lavoisier 1777).
Kolejne analizy chemiczne i mineralogiczne meteorytów dostarcza³y danych
o ich naturze i argumentów dla weryfikacji hipotez o ich pochodzeniu, a w szczególnoœci hipotezy o kosmicznym pochodzeniu meteorytów, któr¹ w 1794 roku
przedstawi³ Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) w pracy „Über den
Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über
einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen“.
W latach 1799–1803 analizy pojedynczych meteorytów wykonali: Joseph-Louis
Proust (1754–1826) – Campo del Cielo (Proust 1799), Charles Barthold – Ensisheim (Barthold 1800), Nicolas-Louis Vauquelin (1763–1829) – Benares (Vauquelin 1803), Martin Heinrich Klaproth (1743–1817) – Siena (Klaproth 1803) oraz
Antoine François de Fourcroy (1755–1809) – Ensisheim i L’Aigle (Fourcroy
1803).
Prze³omowe znaczenie dla powstania meteorytyki mia³y badania kilku ró¿nych
meteorytów, które w tym czasie wykonali chemik Edward Charles Howard
(1774–1816) i mineralog Jacques-Louis de Bournon (1751–1825) (Howard
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1802). Zbadali oni 8 ró¿nych meteorytów: 4 kamienne i 4 okreœlone jako ¿elazo
naturalne. Te kamienne: Benares (1798), Wold Cottage (1795), Siena (1794)
i Tabor (1753) s¹ obecnie klasyfikowane jako chondryty. Jako ¿elazo rodzime
okreœlono dwa meteoryty ¿elazne Siratik i Otumpa (obecnie znany jako Campo
del Cielo) oraz ¯elazo Pallasa (¿elazno-kamienny pallasyt) i ¯elazo z Bohemii
(Steinbach, oktaedryt IVA, dawniej okreœlany jako syderofir). Przez porównanie
znaleziono u nich wiele cech wspólnych oraz stwierdzono, ¿e ró¿ni¹ siê wyraŸnie
od ska³ ziemskich. To by³y wa¿ne przes³anki wskazuj¹ce na pozaziemskie, kosmiczne pochodzenie meteorytów; potwierdza³y one s³usznoœæ hipotezy Chladniego,
chocia¿ wielu uczonych siê z ni¹ nie zgadza³o.
Do grona pierwszych badaczy meteorytów nale¿y zaliczyæ równie¿ Karola Kortuma (1746–1808). Wykona³ on analizy budowy dwóch meteorytów: L’Aigle
i Bjelaja Zerkov.

Badania meteorytów prowadzone przez Karola Kortuma
Autorzy niektórych publikacji za pioniera badañ meteorytów w Polsce uwa¿ali
Jêdrzeja Œniadeckiego (1768–1838), który w roku 1822 przeprowadzi³ analizê chemiczn¹ meteorytu Brahin (Œniadecki 1822). Jednak Œniadeckiego uprzedzi³ o blisko dwadzieœcia lat Karol Kortum (Kortum 1804a i b).
Pierwsza praca (Kortum 1804a), w³aœciwie streszczenie listu Kortuma do wydawcy „Magazin für die Neuesten Zustand der Naturkunde” jest datowana na
8 kwietnia 1804 roku, czyli póŸniej ni¿ umieszczona w tym samym numerze
„Magazin…” jako druga (Kortum 1804b) datowana na 5 paŸdziernika 1803. Kortum najpierw wykona³ i opisa³ swoje badania meteorytu L’Aigle, a póŸniej w dodatkowym liœcie wyjaœni³, ¿e okazy do badañ otrzyma³ od Józefa Ignacego Kossakowskiego (1757–1829). Kossakowskiemu zaœ podarowa³ je znany Jean-Baptiste Biot
(1774–1862), który bada³ spadek z L’Aigle i obszerny o nim raport (Biot 1803)
przedstawi³ Akademii Francuskiej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Kortum opublikowa³ wyniki badañ tego meteorytu ju¿
w kilka miesiêcy po jego spadku 26 kwietnia 1803, chocia¿ wówczas komunikacja
nie by³a tak b³yskawiczna, jak obecnie.
Kortum odniós³ siê sceptycznie do sensacji czynionej wokó³ spadku. Postanowi³
przeprowadziæ badania w celu poznania prawdy o tym fenomenie: Poniewa¿ z powodu kamiennego deszczu poczyniono ju¿ tyle ba³aganu, ¿e w Pary¿u powsta³a ju¿
z tego ca³a dziedzina, z której siê mo¿na utrzymaæ....Chodzi bowiem o to, aby dociec
prawdy, gdy¿ uwa¿am tê sprawê za jedn¹ wielk¹ spekulacjê (Kortum 1804a).
W tamtym czasie znanym wyt³umaczeniem tego fenomenu by³a hipoteza o pochodzeniu meteorytów z wulkanów ksiê¿ycowych, któr¹ przedstawi³ Pierre-Simon
Laplace (1749–1827). Kortum skromnie stwierdzi³, ¿e na podstawie swoich badañ
nie jest w stanie oceniæ, czy ta hipoteza jest prawdziwa, ale redaktor wydawnictwa,
w przypisie do tej pracy, po rozwa¿aniach ruchu kamienia wulkanicznego i kuli
armatniej wyrzuconych z wulkanu ksiê¿ycowego dochodzi do konkluzji: warunki
panuj¹ce na Ksiê¿ycu, szczególnie przestrzeñ atmosferyczna jest o wiele rzadsza ni¿ ta
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na Ziemi, co hipotezê o wybuchu wulkanu na Ksiê¿ycu (jako przyczynê upadku meteorytów na Ziemiê) czyni³a jeszcze bardziej prawdopodobn¹ (Kortum 1804a).
W nastêpnej pracy (Kortum 1804b) s¹ przedstawione: opis posiadanych przez
autora okazów meteorytu L’Aigle oraz wyniki przeprowadzonych na nich badañ.
Dwa niekszta³tne okazy, z zachowanymi fragmentami czarno-szarej skorupy,
a wewn¹trz szare jak popió³, wa¿y³y 24 uncje, czyli oko³o 670 g i by³y czêœci¹ wiêkszej bry³y. Wewn¹trz by³y tak porowate, ¿e fragmenty mo¿na by³o od³upaæ
paznokciem. Jako ciekawostkê mo¿na odnotowaæ, ¿e Kortum bada³ je nawet organoleptycznie, czego wspó³czeœnie nikt nie robi: namoczone wydaj¹ zapach b³ota.
Lekko s³ony smak to byæ mo¿e wina substancji zewnêtrznych. Ciê¿ar w³aœciwy okazów
wynosi³ 3,626 i 3,584 (autor nie poda³ jednostek, ale chodzi o g/cm3). Wykazywa³y one równie¿ doœæ silne w³aœciwoœci magnetyczne.
Poniewa¿ ju¿ wczeœniej Kortum zajmowa³ siê badaniem fosforescencji ró¿nych
substancji pod wp³ywem wy³adowañ elektrycznych (Kortum 1794), sprawdzi³ fosforescencjê meteorytu i stwierdzi³: Roz³adowanie butelki elektrycznej (lejdejskiej)
o œcianê kamienia wywo³uje trwaj¹c¹ 12 minut fosforescencjê, z kolei nie ma tego zjawiska na zewnêtrznych czarnobr¹zowych krêgach kamienia. Do tego wy³adowanie
elektryczne wywo³uje silny zapach siarki.
Kortum podda³ ma³y fragment meteorytu dzia³aniu kwasu solnego i odnotowa³
wydzielanie siê siarkowodoru oraz siarki. W osadzie zidentyfikowa³ krzemionkê.
Wykry³ te¿ chemicznie obecnoœæ ¿elaza. Nie poda³ jednak w jakiej proporcji pozostaj¹ te sk³adniki w meteorycie L’Aigle. Nie uda³o mu siê wykryæ niklu, ale mylnie
zidentyfikowa³ grafit. Innych analiz Kortum nie wykona³ stwierdzaj¹c, ¿e z powodu
ma³ej iloœci materia³u do badañ nie da³o siê przeprowadziæ kolejnych badañ, co nie
dziwi przy stosowaniu tak niszcz¹cych metod.
Na zakoñczenie Kortum z satysfakcj¹ odnotowuje zbie¿noœæ swoich wyników
z rezultatem przeprowadzonej przez Blumenbacha analizy meteorytu Benares,
spad³ego w Indiach 19 grudnia 1798 roku (Blumenbach 1800).
Trzecia praca (Kortum 1805) dotyczy badania meteorytu Bia³a Cerkiew,
wspó³czesna nazwa katalogowa – Bjelaja Zerkov. Fragment okazu o wadze 187
granów czyli oko³o 156 g, otrzyma³ Kortum od Jacka Krusiñskiego (ok. 1770 – po
1842), nauczyciela fizyki i cz³onka Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Nie wiemy
natomiast jak meteoryt trafi³ do r¹k Krusiñskiego. Warto zacytowaæ tu wyznanie
Kortuma: Ja równie¿ przypominam sobie, ¿e przed laty opowiadano mi o kamieniu,
który podobno spad³ z nieba na Ukrainie pod miejscowoœci¹ Bia³ocerkiew. Œmialiœmy
siê z tego wtedy, a ja uzna³em zakup tego kamienia za rzecz nie wart¹ zachodu, czego
obecnie bardzo ¿a³ujê (Kortum 1804a).
Tê pracê rozpoczyna doœæ szczegó³owy opis kszta³towania siê pogl¹dów na
temat kamieni spadaj¹cych z nieba, pocz¹wszy od Plutarcha i Pliniusza, a¿ do
pocz¹tku XIX wieku. Nastêpnie wymienione s¹ bardziej znane spadki meteorytów
pod koniec XVIII wieku i deszcz meteorytów L’Aigle z 1803 roku.
Wed³ug Kortuma zainteresowanie meteorytami w œrodowisku naukowym wywo³a³a raczej praca Howarda (Howard 1802), ni¿ wczeœniejsza o osiem lat praca
Chladniego (Chladni 1794). Sugerowa³ on, ¿e by³ to przede wszystkim efekt opuACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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blikowania pracy Howarda w „Philosophical Transactions”, czasopiœmie o stuletniej tradycji i s³awie. Wspó³czeœnie s¹dzimy, ¿e o wysokiej randze pracy Howarda
zdecydowa³a zawarta w niej porz¹dna analiza chemiczna i mineralogiczna oœmiu
meteorytów, która pozwala³a wyci¹gaæ wnioski na temat budowy i pochodzenia
tych cia³.
Co do pochodzenia meteorytów Kortum dopuszcza³ trzy mo¿liwoœci:
1. Mai¹¿to bydŸ u³omki ma³ych kosmicznych cia³, które tak, iak Planety w przestrzeni ruszai¹ siê...?
2. Alboto s¹ wyrzuty z Wólkanów xiê¿ycowych…?
3. Albo nakoniec s¹to w powietrzu unosz¹ce siê w postaci gazów, chimiczne p³ody,
które… czasem zaœ ze stanu gazu, do stanu zupe³nego stwardnienia, w jedney chwili
bydŸ mog¹ przywiedzionemi.
Sam nie pisze, któr¹ z hipotez uwa¿a za s³uszn¹ i usprawiedliwia siê, ¿e nawet
wielki astronom Joseph-Jerome de Lalande (1732–1807) te¿ wstrzyma³ siê z wyra¿eniem swojej opinii na ten temat.
Wyniki pierwszych analiz meteorytów kamiennych Kortum podsumowuje
nastêpuj¹co: krzemionka po³owê blisko ich ca³kowitey mi¹¿szoœci sk³ada³a; reszta by³a
Magnezya z ¿elazem; czasem znalaz³o siê trochê siarki i niklu. Wszystkie takowe
kamienie, by³y magnetycznemi, mia³y czarniaw¹ pow³okê; w prze³amaniu pozór
cz¹stek ziemnych szarej farby;…
Po uwagach ogólnych na temat meteorytów Kortum opisa³ okolicznoœci spadku
meteorytu Bjelaja Zerkov na Ukrainie w dniu 3 stycznia 1797 roku. W literaturze
mo¿na znaleŸæ kilka dat spadku tego meteorytu. Pokrzywnicki, analizuj¹c ten problem, doszed³ do wniosku, ¿e w³aœciwa jest data z pracy Kortuma, podana przez
cz³onka Towarzystwa Przyjació³ Nauk Tadeusza Czackiego (1765–1813) (Pokrzywnicki 1959). Jest to data starego stylu, a wiêc wed³ug u¿ywanego obecnie
kalendarza gregoriañskiego meteoryt spad³ 14 stycznia 1797 roku. G³ównym argumentem za przyjêciem daty wg pracy Kortuma jest fakt, ¿e praca ta by³a pierwsz¹
o meteorycie Bjelaja Zerkov i napisan¹ tylko w 8 lat po spadku. Nastêpne prace
dzieli³ ju¿ od spadku wiêkszy przedzia³ czasowy, st¹d ³atwiej by³o o pomy³kê
i w literaturze pojawia³y siê inne daty. Do pracy Kortuma nie odwo³ywano siê, bo
nie by³a dostêpna dla innych badaczy, skoro ukaza³a siê po polsku w nieznanym za
granic¹ czasopiœmie.
Kortum analizowa³ ukraiñski okaz w ten sam sposób jak wczeœniej meteoryty
L’Aigle, poniewa¿ zauwa¿y³ ich uderzaj¹ce podobieñstwo. Wyznaiê, i¿ w niema³e
wpad³em zadumienie, gdy za pierwszym rzutem oka, znalaz³em wielkie podobieñstwo
tego meteorytycznego Ukraiñskiego kamienia, z kamieñmi pod l’Aigle we Francyi
spad³emi, których nieco wprzód dwa roztrz¹sa³em. Meteoryt by³ to ma³y, niekszta³tny
u³amek, …z ostremi, lecz nie stêpionymi k¹tami, prawie podobny do kamienia piaskowego. Wyznaczony ciê¿ar w³aœciwy by³ nieco mniejszy ni¿ okazów z L’Aigle i wynosi³
3,363 (w domyœle g/cm3). Zbada³ go organoleptycznie: Nie przyczepia siê do warg,
i obwiedziony par¹, nie wydaje z siebie zapachu gliny. Na jêzyku nie wznieca ¿adnego
smaku, tylko uczucie zimna, iak kwarc. Okreœli³ w³asnoœci magnetyczne i fosforesACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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cencyjne meteorytu: Iskra elektryczna przez iego powierzchni¹ przepuszczona,
wznieca na niey ¿yw¹ 10. minut trwai¹c¹, farby pomarañczowey, fosforyczn¹ iasnoœæ.
Nowoœci¹ w porównaniu z badaniami meteorytu L’Aigle by³o u¿ycie drobnowidza czyli mikroskopu. Na koniec Kortum okreœli³ procentowo iloœci wykrytych
w meteorycie Bjelaja Zerkov sk³adników:
Krzemienney ziemi – 60
Magnezyi
– 10
¯elaza
– 20
Siarki
–7
Nieznaiomey reszty – 3.
Analizy chemiczne przeprowadzone przez Kortuma dobrze œwiadcz¹ o jego wiedzy, umiejêtnoœciach oraz znajomoœci literatury w tym zakresie, choæ nie dorównuj¹ analizom czo³owych chemików tego okresu: Klaprotha czy Vauquelina.
W Polsce jego pionierskie prace zwróci³y uwagê na wa¿ne i burzliwie wtedy dyskutowane przez uczonych zagadnienie pochodzenia meteorytów. W tej dyskusji
Kortum opowiada³ siê nie za kosmicznym lecz ziemskim pochodzeniem meteorytów, b¹dŸ pozostawia³ ten problem do rozstrzygniêcia przysz³ym badaczom.
Swoje wyniki badania meteorytów Kortum prezentowa³ tak¿e na zebraniach
Towarzystwa Warszawskiego Przyjació³ Nauk, co w sprawozdaniu odnotowa³ Stanis³aw Staszic (1755–1826): Zmar³y kollega Kortum, kamieñ takowy w Polszcze
z powietrza spad³y, z dok³adnoœci¹ opisa³, chimicznie rozebra³, i w rok póŸniey, kiedy
uczony Pictet, czytai¹c o takich kamieniach we Francyi rozprawy, ledwo dla niecierpliwoœci niedowiarstwa dos³uchanym zosta³ do koñca; nasz kollega na publicznym posiedzeniu z naywiêksz¹ cierpliwoœci¹ by³ wys³uchany (Staszic 1812). Poza Kortumem
Staszic wspomina tu gor¹cego zwolennika i propagatora hipotezy o kosmicznym
pochodzeniu meteorytów, jakim by³ szwajcarski mineralog Marc Auguste Pictet
(1752–1825).
Po œmierci Kortuma w naukowym œrodowisku warszawskim badania meteorytów nie by³y niestety kontynuowane. Trzeba by³o czekaæ ponad pó³ wieku, a¿
w 1868 roku spadek deszczu meteorytów Pu³tusk spowodowa³ o¿ywienie zainteresowania tym problem.

Życie i działalność pozanaukowa Karola Kortuma
Karol Ludwik Kortum urodzi³ siê w roku 1749 w Bielsku w wielonarodowym stanowym pañstwie bielskim zamieszka³ym g³ównie przez Niemców, Polaków
i ¯ydów. Nied³ugo potem pañstwo to sta³o siê w³asnoœci¹ rodziny Su³kowskich
i uzyska³o rangê ksiêstwa.
Karol Kortum pochodzi³ z rodziny ludzi wykszta³conych.
Jego dziadek Renatus Andreas (1674–1747) by³ pastorem wyznania ewangelicko – augsburskiego i autorem pism teologicznych.
Jego ojciec Gottfried Michael (1699–?) by³ lekarzem miejskim w Bielsku i jednoczeœnie cz³owiekiem o szerokich zainteresowaniach naukowych nie zwi¹zanych
z medycyn¹. Przez lata opisywa³ kopalnie soli oraz górnictwo i hutnictwo srebra
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i o³owiu. Wykonywa³ analizy chemiczne rud i minera³ów zebranych w terenie.
Prowadzi³ doœwiadczenia nad barwieniem tkanin i pozyskiwaniem barwników,
g³ównie niebieskiego barwnika indygo, co opisa³ w dwóch broszurach wydanych
w roku 1749. By³ cz³onkiem Akademii Naturae Curiosum w Halle od roku 1728,
a w roku 1736 mia³ byæ powo³any do Akademii w Petersburgu, lecz tej propozycji
nie przyj¹³ (Siemion 1999).
Starszy brat Karola – Ernest Traugott (1742–1811) po ukoñczeniu gimnazjum
w Cieszynie studiowa³ prawo i filozofiê w Królewcu, a nastêpnie pracowa³ w administracjach ró¿nych pañstw. By³ radc¹ dworu króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Zajmowa³ te¿ wysokie stanowiska na cesarskim dworze austriackim.
Karol kszta³ci³ siê prawdopodobnie w Cieszynie, jak jego starszy brat, a nastêpnie byæ mo¿e w Krakowie, ale brakuje informacji Ÿród³owych, gdzie i czego siê
uczy³.
Wiadomo, ¿e oko³o roku 1768 zamieszka³ na sta³e w Warszawie. Zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ swojej gminy wyznaniowej, zajmuj¹c coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w jej zarz¹dzie. Potem prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym
finansow¹, o ró¿norodnym charakterze: w 1783 roku zosta³ konsyliarzem królewskim, w roku 1785 przeprowadzi³ analizê op³acalnoœci zak³adanej w £owiczu
fabryki p³ócien, a w latach 1793–1794 by³ cz³onkiem komisji upad³ych banków.
W roku 1806, gdy wojska napoleoñskie wesz³y do Warszawy, Kortumowi powierzono nadzór nad szpitalami. Natomiast w roku 1808 jako wys³annik rz¹du Ksiêstwa Warszawskiego z powodzeniem wynegocjowa³ w Wiedniu umowê o dostawie
soli z Wieliczki. By³ te¿ kupcem, radnym miejskim oraz notariuszem administruj¹cym kantor. Sam tytu³owa³ siê bankierem i tytu³ ten umieszcza³ nawet
w publikacjach naukowych (Kortum 1796, 1800b, 1804a).
Stabilizacja finansowa pozwoli³a mu na luksus rozwijania w³asnych zainteresowañ naukowych i eksperymentowania.
W roku 1808 Kortum zachorowa³ i zmar³ 19 grudnia. Pochowany zosta³ na
Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie. Jego grób siê nie zachowa³.

Działalność naukowa Kortuma
Brakuje danych dotycz¹cych edukacji Karola Kortuma. Zainteresowanie naukami
przyrodniczymi zrodzi³o siê u niego przypuszczalnie w wyniku obserwacji pracy
badawczej ojca. Nawet tematyka jego prac czêœciowo nawi¹zuje do zagadnieñ, którymi zajmowa³ siê ojciec. Przyk³adem s¹ opracowania zwi¹zane z technologi¹
otrzymywania barwników: ojciec – indygo, syn – barwnik czerwony.
Zami³owania wyniesione z rodzinnego domu stara³ siê samodzielnie rozwijaæ,
zdobywaj¹c wiedzê w dziedzinie nauk przyrodniczych – szczególnie fizyki i chemii
– przez studiowanie ksi¹¿ek i czasopism naukowych. We w³asnym domu wykonywa³ doœwiadczenia fizyczne oraz analizy chemiczne. Jego laboratorium wyposa¿one
by³o w bardzo drog¹ najnowsz¹ aparaturê sprowadzan¹ z zagranicy. Samodzielnie
te¿ konstruowa³ inne pomys³owe przyrz¹dy potrzebne mu do doœwiadczeñ. Posiada³ bardzo ró¿norodne i cenne zestawy odczynników chemicznych, minera³ów,
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metali, a nawet kamieni szlachetnych. Tak wspaniale wyposa¿one laboratorium
uzupe³nia³ bogaty ksiêgozbiór naukowy.
Wielkie umi³owanie nauki, zdolnoœci oraz niezwyk³a pracowitoœæ sprawi³y, ¿e
na prze³omie XVIII i XIX wieku Kortum by³ jednym z najbardziej twórczych polskich eksperymentatorów w dziedzinie fizyki i chemii. Z dala od oœrodków naukowych i bez wspó³pracowników prowadzi³ doœwiadczenia, które cytowali wybitni
ówczeœni fizycy. OddŸwiêk jego prac by³by pewnie wiêkszy, gdyby publikowa³
w bardziej popularnych czasopismach jak np. „Annalen der Physik”, a nie
w „Magazin für die Neuesten Zustand der Naturkunde” i „Magazin für das Neuesten aus der Physik und Naturgeschichte” (Ruziewicz 1990).
W fizyce Kortuma zajmowa³y doœwiadczalne aspekty zjawisk wspó³czeœnie okreœlanych jako fotoluminescencja, elektroluminescencja, fosforescencja. Naœwietla³
w promieniach S³oñca lub poddawa³ dzia³aniu iskry elektrycznej z butelki lejdejskiej setki ró¿nych zwi¹zków chemicznych, minera³ów oraz próbek roœlinnych
i zwierzêcych, a nastêpnie sprawdza³ jak d³ugo i w jakim kolorze œwiec¹ (Kortum:
1794, 1800b, 1803). Bada³ te¿ efekty œwietlne towarzysz¹ce wy³adowaniom w gazach (Kortum 1796).
WyraŸnie praktyczny charakter mia³y prace: o wytwarzaniu przez iskrê elektryczn¹ otworów w p³ytach szklanych (Kortum 1791) i metalowych (Kortum
1796) oraz o metodzie separacji mieszanin proszków (Kortum 1795). W trosce
o prawid³ow¹ ocenê skutecznoœci metody przygotowa³ i wykorzysta³ w doœwiadczeniach ponad 80 proszków ro¿nych substancji nieorganicznych (soli, tlenków,
minera³ów) i organicznych.
Kortum bada³ te¿ oddzia³ywanie kwasu fluszpatowego, czyli fluorowodoru na
ró¿ne minera³y i opisywa³ zachodz¹ce w nich zmiany (Kortum 1798).
W 1799 roku dziêki przeprowadzeniu przez Kortuma analizy chemicznej sprzedawanej w Warszawie wódki o smaku miodowym i wykryciu w niej zwi¹zków
o³owiu, a nastêpnie doprowadzeniu przez niego do usuniêcia wódki z obrotu, wielu mieszkañców uratowa³o siê przed powa¿nym zatruciem (Szaniawski 1816).
Dwie publikacje Kortuma dotycz¹ doœwiadczeñ elektrochemicznych (Kortum
1800a, 1802). Wa¿n¹ w jego dorobku jest szczególnie druga z nich (Kortum
1802), zawieraj¹ca opis 47 doœwiadczeñ dotycz¹cych budowy i dzia³ania stosu Volty oraz zjawisk elektrolizy.
Przyk³adem pracy doœwiadczalnej ze wskazówkami do praktycznego zastosowania o szerokim zasiêgu, jest rozprawa o konduktorach (Kortum 1804c). Konduktory to piorunochrony. Kortum uwa¿a³ je za najwa¿niejszy wynalazek XVIII wieku. Z dum¹ podkreœla³ fakt, ¿e król Stanis³aw August Poniatowski kaza³ wyposa¿yæ
w piorunochrony zamek w Warszawie, a jego brat, prymas Micha³ Poniatowski –
koœcio³y. Kortum przeprowadzi³ kilkanaœcie doœwiadczeñ, w których pioruny imitowa³y iskry elektryczne z butelki lejdejskiej, piorunochrony wykonane by³y z ró¿nych metali i mia³y ró¿ne kszta³ty, zaœ komin, na którym umieszczano piorunochron, zastêpowa³a okopcona od œrodka rurka szklana odprowadzaj¹ca dym z ma³ego paleniska. W ten sposób móg³ badaæ zjawiska wy³adowañ elektrycznych
w warunkach laboratoryjnych. Z przeprowadzonych doœwiadczeñ wyci¹ga³ praktyACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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czne wnioski: z jakiego materia³u nale¿y wykonywaæ piorunochrony, jaki maj¹
mieæ kszta³t i w jaki sposób nale¿y je montowaæ na budynkach.
Kortum interesowa³ siê tak¿e meteorologi¹. Jedna z jego publikacji: „Nachricht
von einem interessanten Meteor” (Doniesienie o interesuj¹cym meteorze) (Kortum
1799), oprócz opisu obserwacji tytu³owego meteoru zawiera opisy innych zjawisk,
które obserwowa³ w Warszawie od wieczora 23 grudnia, do rana 24 grudnia 1798
roku. Wieczorem tarczê Ksiê¿yca w pe³ni otacza³o halo o z³o¿onym kszta³cie.
W nocy widoczna by³a s³aba zorza polarna. Rano, gdy S³oñce wznios³o siê nad
horyzontem, jego tarczê te¿ otacza³o halo, a z obu stron widoczne by³y s³oñca
pozorne. W czasie obserwacji Kortum mierzy³ temperaturê, ciœnienie i wilgotnoœæ
powietrza. Prawid³owo poda³ przyczynê wystêpowania zjawiska halo – obecnoœæ
kryszta³ków lodu w atmosferze.
W latach 1800–1808 Kortum systematycznie trzy razy dziennie prowadzi³
pomiary ciœnienia atmosferycznego przy Bramie Krakowskiej. Obserwacje te s¹
wa¿nym ogniwem w serii pomiarów meteorologicznych prowadzonych w Warszawie z d³u¿szymi i krótszymi przerwami a zapocz¹tkowanymi jeszcze w po³owie
XVII wieku. Po Kortumie kontynuowa³ je fizyk Antoni Magier (1762–1837).
W tym samym okresie ¿ycia Kortum zajmowa³ siê badaniem natury meteorytów, co szczegó³owiej zosta³o opisane powy¿ej.
Uznanie spo³eczne zyska³y Kortumowi prace o przeliczaniu dawnych polskich
miar i wag na wprowadzone we Francji miary metryczne. Stosunki miar zosta³y
wyznaczone z du¿¹ dok³adnoœci¹, a¿ do milionowych czêœci jednostek. Zadanie
zamiany miar nie polega³o tylko na samym przeliczaniu jednostek, lecz potrzebne
by³y równie¿ precyzyjne wzorce miar, które Kortum musia³ wykonaæ na w³asny
koszt. Swoje opracowania metrologiczne Kortum przedstawi³ w trzech rozprawach, które nie zosta³y wydane drukiem i niestety zaginê³y.
Ju¿ po œmierci Kortuma zosta³a wydana jego rozprawa o czerwcu (Kortum
1810). Czerwiec to owad z gatunku pluskwiaków, który dawniej by³ Ÿród³em czerwonego barwnika u¿ywanego w farbiarstwie. Rozprawa zawiera opis cyklu rozwojowego tego owada oraz doœwiadczeñ wykonanych w celu znalezienia najlepszej
metody pozyskiwania z niego barwnika. Wiele miejsca zajmuj¹ rozwa¿ania na
temat braku op³acalnoœci pozyskiwania barwnika z czerwca na pocz¹tku XIX wieku, chocia¿ dawniej w Polsce by³ on wa¿nym towarem eksportowym.
Karol Kortum ¿y³ w trudnym dla uprawiania nauki okresie w czasie rozbiorów
Polski i wojen napoleoñskich. By³ badaczem bez wspó³pracowników, ale pragn¹³
kontaktów ze œrodowiskiem naukowym. Gdy w roku 1800 powsta³o Towarzystwo
Warszawskie Przyjació³ Nauk, to ju¿ dwa lata póŸniej, 4 listopada Kortum wst¹pi³
w jego szeregi. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Towarzystwa jako cz³onek komisji
ekonomicznej i administrator, a w latach 1803–1808 pe³ni³ tak¿e odpowiedzialn¹
funkcjê skarbnika. Przedstawia³ na posiedzeniach wyniki swoich badañ, które
potem by³y publikowane w Rocznikach Towarzystwa. Towarzystwu te¿ przekaza³
w testamencie swoj¹ bibliotekê licz¹c¹ oko³o 700 tomów. By³y to g³ównie ksi¹¿ki
z fizyki.
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Ksi¹dz Ksawery Franciszek Szaniawski (1768–1830), przedstawiaj¹c na posiedzeniu Towarzystwa 30 kwietnia 1810 roku „Rys ¿ycia Karola Kortuma”, zakoñczy³
wyst¹pienie nastêpuj¹cymi wyrazami uznania i szacunku dla Kortuma: Towarzystwo Warszawskie Przyjació³ Nauk, oddai¹c ho³d powinny czu³éy pami¹tce tak szanownego Cz³onka swoiego, wyznaie uroczyœcie, ¿e Karol Kortum, nie tylko by³ Przyiacielem nauk, ale te¿ Mê¿em prawdziwie uczonym w ca³ém znaczeniu tego wyrazu. (Szaniawski 1816).
Podziękowanie

Dziêkujê panu magistrowi Tomaszowi Mojskiemu za trud przet³umaczenia z jêzyka niemieckiego artyku³ów zapisanych pismem gotyckim.

Literatura
Barthold C., 1800, Analyse de la pierre de tonnerre, J. phys. chim. d’hist. nat., 50, s. 169–176.
Biot J.B., 1803, Relation d’un voyage fait dans le département de l’Orne pour constater la réalité
d’un météore observé à L’Aigle le 6 floréal an II, Thermidor an XI. Baudouin. Imprimeur de
l’Institut National. Paris.
Blumenbach J.F., 1800, Der Steinregen in Indien, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 2,
s. 629–632.
Chladni E.F.F., 1794, Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher
Eisenmassen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen, Riga.
Fourcroy A. F., 1803, Memoir on the stones which have fallen from the atmosphere and particularly
near L’Aigle, in the Department of l’Orne, on the 26 th April last, Phil. Mag., 16, s. 299–305.
Fougeroux A.D., Cadet L.C., Lavoisier A.L., 1777, Rapport fait à l’Académie Royale des Sciences,
par MM. Fougeroux, Cadet,& Lavoisier d’une observation communiquée par M. l’Abbé Bachelay
sur une pierre qu’on prétend être tombée du Ciel pendant un orage, J. phys. chim. d’hist. nat., 2,
s. 251–255.
Howard E., 1802, Experiments and observations on certain Stony and Metalline substances which at
different times are said to have fallen on the Earth; also on various kinds of native iron, Phil.
Trans. Roy. Soc. London, 92, I, s. 168–212.
Klaproth M.H., 1803, Bestandteile mehrerer meteorischen Stein- und Metallmassen, nach der chemischen Analyse, Ann. Physik, 13, s. 337–342.
Kortum K., 1791, Durchbohrung einer Glasscheibe durch den electrischen Funken, Mag. Neuest.
Physik Naturg., 7, 2, s. 5–10.
Kortum K., 1794, Resultate einer Reihe elektrischer Versuche, in der Absicht angestellt: die phosphorische Eigenschaft verschiedener Körper zu beobachten (mit Tabelle), Mag. Neuest. Physik
Naturg., 9, 2, s. 1–44.
Kortum K., 1795, Separation verschiedener Pulvergemische durch electrische Affinität und Untersuchung die Electricität von einer Anzahl Pulver (mit Tabelle), Mag. Neuest. Physik Naturg., 10,
2, s. 1–15.
Kortum K., 1796, Auszug eines Schreibens des Herrn Banquier Kortum an den Herausgeber: nebst
Beobachtungen von entgegengesetzten Eindrücken an verschiedenem Metallplatten durch elektrische Explosionen, Mag. Neuest. Physik Naturg. 10, 3, s. 47–63.
Kortum K., 1798, Wirkung der Flußspathsauren Dämpfe auf verschiedene Steine, Mag. Neuest.
Zust. Naturk. Jena, 1, 3, s. 1–14.
ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM

vol. 5, 2014

16

Pierwszy polski badacz budowy meteorytów

Kortum K., 1799, Nachricht von einem interessanten Meteor. Aus einem Schreiben des Hrn. B.
Kortum an Herausgeber, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 1, 4, s. 21–26.
Kortum K., 1800a, Über die Tendenz verschiedener metallischer Niederschläge, dendritische Formen Anzunehmen, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 2, 1, s. 43–66.
Kortum K., 1800b, Über die Phosphoreszenz vegatibilischer, in Fäulniss gehender Körper. Aus
einem Briefe des Hn. Banquier Kortum an den Herausgeber, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena,
2, 1, s. 67–70.
Kortum K., 1802, Versuche mit Volta’s elektrischer Säule, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 3, 3,
s. 654–678.
Kortum K., 1803, O niektórych ³¹czeniach siê œwiat³a i zdolnoœci dostrzeganey w ró¿nych cia³ach,
przytrzymania go przez nieiaki czas na swoiey powierzchni, Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjació³ Nauk, 2, s. 317–338.
Kortum K., 1804a, Auszug eines Briefes des Herrn Banquier Kortum an den Herausgeber Bemerkungen über die meteorichen Steine betreffend, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 8, 1, s. 3–6.
Kortum K., 1804b, Beschreibung zweier Steine, die in Frankreich in Dep. de l’Orne bei L’Aigle,
den 26. April 1803 aus der Luft gefallen sein sollen, Mag. Neuest. Zust. Naturk. Jena, 8, 1,
s. 7–13.
Kortum K., 1804c, Rozprawa o niektórych szczegó³ach, wymagai¹cych pilnieyszey bacznoœci przy
zak³adaniu konduktorów na budowlach mieszkalnych, Roczniki Towarzystwa Warszawskiego
Przyjació³ Nauk, 3, s. 46–64.
Kortum K., 1805, Uwagi nad kamieniami meteorycznemi, z przytoczonym opisem kamienia, który
spaœdŸ mia³ na Ukrainie pod Bia³ocerkwi¹ w Roku 1797, Pamiêtnik Warszawski, seria
nowa,18, s. 336–354.
Kortum K., 1810, Historya naturalna o czerwcu, Pamiêtnik Warszawski, 1, 1, s. 3–40.
Pokrzywnicki J., 1959, Meteoryt Bia³a Cerkiew, Acta Geophys. Polon., 7,1, s. 72–82.
Proust L., 1799, Sur le fer natif du Pérou, J. phys. chim. d’hist. nat., 49, s. 148–149.
Ruziewicz Z., 1990, Karol Kortum i jego zapomniane prace naukowe, Wiadomoœci chemiczne,
44, s. 1–25.
Siemion I.Z., 1999, O Kortumie Starszym, Analecta, 1, s. 191–207.
Staszic S., 1812, Zdanie sprawy z czteroletnich prac Towarzystwa Królewskiego Przyjació³ Nauk,
uczynione przez Xiêdza Staszica Prezesa na posiedzeniu publicznem tego¿ Towarzystwa, dnia
19 Stycznia 1809, Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjació³ Nauk, 8, s. 62.
Szaniawski K., 1816, Rys ¿ycia Karola Kortuma, Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjació³ Nauk, 9, s. 4–17.
Œniadecki J., 1822, O ¿elazie meteorycznem Rzeczyckiem, Dziennik Wileñski, 1, 4, s. 481–506.
Vauquelin N.L., 1803, Ueber die aus der Atmosphäre herabgefallen Steine, Ann. Phys., 15,
s. 419–428.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM

vol. 5, 2014

